
 

ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Івано-Франківської обласної федерації футболу 

 

 

26 жовтня 2016 року         м. Івано-Франківськ 

Початок о 12-ій годині        вул. Чорновола, 80 
 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КДК ІФФФ: 

Попадинець П. – голова КДК 

Бойко М. – заступник голови КДК 

Ольшанецький В. – секретар КДК 

Герега Я. – член КДК 

Остап’як О. – член КДК 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Про вилучення гравців: Гриник Назар (ФК "Рогатин" Рогатин, дорослі), Пецоляк Віталій (ФК 

"Тисів" Тисів, дорослі), Драган Мар’ян (Рогатинська ДЮСШ, U-14), Луців Роман ("Луквиця" 

Вікторів, дорослі), Лабик Юрій (ФК "Липівка" Липівка, дорослі), Миськів Михайло ("Луквиця" 

Вікторів, дорослі). 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Дискваліфікувати гравців, які були вилучені з поля: Гриник Назар (ФК "Рогатин" Рогатин, 

дорослі) – 1 гра, Пецоляк Віталій (ФК "Тисів" Тисів, дорослі) ) – 1 гра, Драган Мар’ян (Рогатинська 

ДЮСШ, U-14) ) – 1 гра, Луців Роман ("Луквиця" Вікторів, дорослі) ) – 1 гра, Лабик Юрій (ФК 

"Липівка" Липівка, дорослі) ) – 1 гра, Миськів Михайло ("Луквиця" Вікторів, дорослі) – 3 гри.  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт арбітра ІФФФ про відсутність лікаря на матчі чемпіонату Дитячо-юнацької футбольної ліги 

Івано-Франківської області сезону 2016-2017 років між командами "ДЮСШ № 1" Коломия – 

ДЮФК "Юніор" Івано-Франківськ (U-16). 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Суворо попередити керівництво "ДЮСШ № 1" Коломия за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016-2017 років. 

3. Зарахувати футбольній команді "ДЮСШ № 1" Коломия (U-16) технічну поразку (–:+), відповідно 

команді ДЮФК "Юніор" Івано-Франківськ (U-16) – технічну перемогу (+:–). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 



 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Службову записку спеціаліста ІФФФ п. І. Фреїка про участь у складі ФК "Покуття" Снятин 

дискваліфікованого гравця Радула Артура у календарному матчі першості Дитячо-юнацької 

футбольної ліги області сезону 2016-2017 років (U-18) між командами НФК "Бурштин" Бурштин – 

"Покуття" Снятин.  

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Суворо попередити ФК "Покуття" Снятин за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 

сезону 2016-2017 років. 

3. Затвердити кінцевий результат та технічні дані матчу (5:0 на користь НФК "Бурштин" Бурштин) 

у календарному матчі першості Дитячо-юнацької футбольної ліги області сезону 2016-2017 років 

(U-18) між командами НФК "Бурштин" Бурштин – "Покуття" Снятин. 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Покуття" Снятин до 04 

листопада ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. за порушення 

Регламенту обласних змагань з футболу (за участь у матчі дискваліфікованого футболіста). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Протест тренера ФК "Сокіл" Павлівка (U-18) п. А. Москвіна про участь у складі ФК "Покуття" 

Снятин дискваліфікованого гравця Артура Радула у календарному матчі першості Дитячо-юнацької 

футбольної ліги області сезону 2016-2017 років (U-18) між командами ФК "Покуття" Снятин – 

"Сокіл" Павлівка.  

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Суворо попередити ФК "Покуття" Снятин за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 

сезону 2016-2017 років. 

3. Зарахувати ФК "Покуття" Снятин (U-18) технічну поразку (–:+), відповідно команді ФК "Сокіл" 

Павлівка (U-18) – технічну перемогу (+:–). 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Покуття" Снятин до 04 

листопада ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. за порушення 

Регламенту обласних змагань з футболу (участь у матчі дискваліфікованого футболіста). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

Про запізнення команди "Медик-Лісівник" Солотвин (U-18) на календарний матч першості Дитячо-

юнацької футбольної ліги області сезону 2016-2017 років між командами "Медик-Лісівник" 

Солотвин - "Гуцульщина-ДЮСШ" Косів (запізнення склало 25 хв.). 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

 

 



 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Суворо попередити ФК "Медик-Лісівник" Солотвин за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016-2017  років. 

3. Зарахувати ФК "Медик-Лісівник" Солотвин (U-18) технічну поразку (–:+), відповідно команді 

ФК "Гуцульщина-ДЮСШ" Косів (U-18) – технічну перемогу (+:–). 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Медик-Лісівник" 

Солотвин до 04 жовтня ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 200,00 

грн. за порушення Регламенту обласних змагань з футболу. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. В. Ольшанецького та арбітра ІФФФ п. Р. 

Остапчука про агресивну, недисципліновану поведінку виконавчого директора ФК "Карпати" 

Коломия п. А. Геника та неетичну, некоректну поведінку президента ФК "Карпати" Коломия п. О. 

Тарасюка під час календарного матчу чемпіонату Івано-Франківської області з футболу сезону 

2016-2017 років між командами "Карпати" Коломия – "Колос Городенківщини" Городенка. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Суворо попередити керівництво ФК "Карпати" Коломия за порушення Регламенту обласних 

змагань з футболу сезону 2016-2017 років. 

3. Відсторонити від діяльності пов’язаної з футболом виконавчого директора ФК "Карпати" 

Коломия п. А. Геника до кінця сезону 2016-2017 років. 

4. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Карпати" Коломия до 04 

листопада ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000,00 грн. за порушення 

Регламенту обласних змагань з футболу (агресивна, недисциплінована поведінка виконавчого 

директора п. А. Геника). 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

Рапорт спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ п. П. Попадинця про порушення Регламенту 

обласних змагань з футболу сезону 2016-2017 років під час календарного матчу чемпіонату області 

з футболу між командами "Вихор" Ямниця – ФК "Турка" Турка. 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно-

дисциплінарного комітету ІФФФ. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Суворо попередити ФК "Вихор" Ямниця за порушення Регламенту обласних змагань з футболу 

сезону 2016-2017 років. 

3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК "Вихор" Ямниця до 04 

листопада ц.р. сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500,00 грн. за порушення 

Регламенту обласних змагань з футболу (відсутність радіоінформації під час проведення матчу). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 



 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Про виконання рішення КДК ІФФФ від 28.09. 2016 року та від 19.10. 2016 року щодо фінансової 

заборгованості футбольних клубів (команд) – учасників чемпіонату, першості, розіграшу Кубку 

області з футболу сезону 2016-2017 рр. перед Івано-Франківською обласною федерацією футболу. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця, Контрольно-

дисциплінарний комітет ІФФФ 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію голови КДК ІФФФ п. П. Попадинця прийняти до відома. 

2. Зобов’язати футбольні клуби (команди) учасниці обласних змагань з футболу сезону 2016-2017 

років ліквідувати заборгованість перед ІФФФ: 

 ФК "Рогатин" Рогатин – до 01 листопада 2016 року; 

 "Карпати" Болехів – до 01 листопада 2016 року; 

 "Прут" Делятин – до 05 листопада 2016 року. 

3. У випадку невиконання рішення КДК ІФФФ до вказаних вище термінів, зобов’язати Комітет з 

проведення змагань ІФФФ позбавити футбольний клуб (команду) 3-х (трьох) очок (команду U-18 та 

дорослий склад) в турнірній таблиці (згідно додатку № 2 Регламенту обласних змагань з футболу. 

Дисциплінарний кодекс ІФФФ -  розділ 3, п. 5). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

    Голова КДК    П. Попадинець 

 

 

  Секретар    В. Ольшанецький 

 


